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این اطالعیه نحوه استفاده و ارائه اطالعا تپزشکی و نحوه دسترسی شما به این اطالعات
راتشری ﺢمی کند .لطف اً آنر ابا دقت مطالعه فرمائید.
شم امراقب ته ایدرمان یخ ودرا از طری قL.A. Care Health Plan
( )L.A. Careدریاف تم یکنی د L.A. Care .برطب ققان ونبای داز اطالع اتبهداشتی
محافظت شده (  )PHI، Protected Health Informationشما محفاظت کند .ما
همچنی نبایست یای انطالعی هرا در اختی ارشم اق راردهی م.ای انطالعی هنح وهاستف ادهو در
میان گذاشتن  PHIشما را به آگاهی تان می رساند .همچنین حقوق قانونی شما را متذ کر
می شود .همچنین ممکن است بر اساس قوانین ایالتی از حقوق محرمانگی بیشتر و یا سخت
گیران هت ریبرخ وردارباشید.

“ .Iاطالعات بهداشتی محافظت شده” چیست؟
اطالع اتبهداشت یمحافظ تش ده(“)” PHIآن گ روهاز اطالع اتبهداشت یم یباش دکه
شام لن ام،شم ارهسوش السکیوریت ی،ی اسای راطالع اتشم ام یش ودک هب هدیگ رانامکان
م یده دهوی تشم ارا شناسای یکنن د.ب رایمث ال،پرون دهبهداشت یشم اج زو PHIمی با شد
چ ونح اوین امشماست.

 .IIنحوه محافظت از PHIشما
ر)اش دL.A. Care.
ار،وشت یه االکترونی ک(روی کامپیوت ب
یوان بد هص ورتگفت ن
 PHIم ت
فانون یو روال ه ایمحرمانگ یخ ودرا
ونای داز PHIشم امحافظ تکن دو وظای ق
قان ب
برطب ق
ب هآگاه یشم بارسان د.در ص ورتایج ادرخن اهطالعات یدر  PHIمحافظت نشده شما بایستی ا ین
موض وعرا ب هآگاه یشم بارسانیم.
وصح وهاستف ادهاز  PHIدر  L.A. Careی اارائ هآنه اآموزش
ن
کارکن ان L.A. Careدر خص
دی دهان د.کارکن انصرفاً ب هآن گ روهاز اطالع اتدسترس یدارن دک به رایانج اموظایفش انالزم
اس ت.کارکن اناز آنچ هدر م ورد PHIشما می گویند محافظت می کنند .برای مثال ،کارکنان نمی
توانن ددر محوط هه ایعموم یاز قبی لراهروه ادر م وردشم اصحب تکنن د.کارکن اناز اسن ادکتبی
ی االکترونی کک هح اوی PHIشما می باشند نیز محافظت می کنند.
سیستم های کامپیوتری L.A. Careدر هم هاوق اتاز PHIشما محافظت می کنند .یکی ا ز
روش های یک هاینک اررا م یکنی ماستف ادهاز رمزه ایعب وراست.
دستگاه های فکس ،چاپگرها ،دستگاه های فتوکپی ،صفحات نمایش کامپیوتر ،ایستگاه ها ی
یدارند
ک اری،دیس که ایرسان های قاب لحم لحاوی PHIشم ادر اختی ارکسان یک هدسترس ن
ایتوکپی
انای د PHIرا از دستگ فاهک س،چاپگره او دستگ اهه ف
ق رارداده نم یشون د.کارکن ب
بردارن د.آنه باایست یمطمئ نشون دک تهنه با هدس تکسان یرسی دهاس تک به هآن نیازدارند.
از دستگ اهه ایرسان های قاب لحم لح اوی PHIب ااستف ادهاز رمزعب ورمحافظ تش دهاست.
صفحات نمایش کامپیوتر و ایستگاه های کاری در هنگامی که مورد استفاده قرار نمی گیرند قفل
ش دهان د.کشوه او قفس هه نای قزف لش دهاند.

 .IIIاطالعات شما خصوصی و محرمانه است
ط هشم ارا در هنگ امعضوی تدر برنام هدرمان یم ادریافت
 L.A. Careاطالع اتمربو ب
از هشم ااستف ادهم یکنی م.م ا PHIرا
وردی ب
ات رایارائ همراقب تم ن
م یکن د.م ااز ای انطالع ب
1

رایبول
ق
از پزشک انشم ا،آزمایشگ اهه او بیمارست انه نای زدریاف تم یکنی م.م ااز ای ن PHIب
و پرداخ تهزین هه ایمراقب تدرمان یشم ااستف ادهم یکنیم.

 . IVتغییرات در این اطالعیه
یطالعی های ک هدر ح الحاض راز آن استف ادهم یکنی مرا مراع اتکند.
 L.A. Careبایست ا
م اح قداری مای نروال محرمانگ یرا تغیی ردهی م.هرگون تهغیی راتدر م وردهم ه PHIشما
ادغیی راتدر اختی ارداشتی م.ما
اعم الخواه دش دک هشام الطالعات یم یش ودک قهب لاز ایج ت
ادغیی راتدر ای انطالعی هرا ب هآگاه یشم اخواهی مرسانید.
زم انایج ت

 .Vنحوه استفاده و در میان گذاشتن اطالعات در مورد شما
 L.A. Careتنها می تواند از اطالعات در مورد شما به دالیل مراقبت درمانی استفاده
کرده و با دیگران در میان بگذارد .برخی از اطالعاتی که از آنها استفاده کرده و با دیگران
در میان می گذاریم عبارتند از:
• نام شما
• نشانی
• مراقبت درمانی که در اختیار شما قرار گرفته است
• هزینه مراقبت از شما
• سابقه بهداشتی شما
در اینجا برخی از موارد استفاده از  PHIشما ذکر می شود:
• بررسی اینکه آیا تحت پوشش قرار دارید
• تایید ،ارائه و پرداخت هزینه مراقبت
• کنترل کیفیت

مراقبت شما

• حصول اط مینان از اینکه کلیه مراقبت های مورد نیاز خود رادریافت می کنید
در اینج بارخ یروش ه ایاستف ادهو در می انگذاشت ن PHIشم اذک رم یشوند:
یب لاز دریاف ت
تایست ق
• درمان :برخ یاز م واردمراقب ب
تصوی بشون د.م ا PHIرا با
ت امراقبت یک هالزم داری درا در
ان،یمارست انه او دیگ راندر می انخواهی مگذاش ت
پزشک ب
اختی ارشم قا راردهند.
• پرداخت هزینه ها :ممکن است صورتحساب ها را برای پرداخت هزینه به سایر برنامه
های درمانی و پزشکان ارسال کنیم.
• عملیات مراقبت های درمانی :ممکن است از PHIشما برای کنترل کیفیت مراقبت
درمانی شما استفاده کنیم .همچنین ممکن است از PHIبرای ممیزی ،برنامه های
مبارزه با تقلب ،برنامه ریزی و امور روزمره استفاده کنیم.
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 .VIسایر موارد استفاده از  PHIشما
انگذارد.
رده اآنه ارا در می ب
قان ونممک ناس تاز برخ ی PHIاستف ادهک ی
 L.A. Careبرطب ق
 L.A. Careممک ناس تاز  PHIشما برای بررسی تصمیمات مربوط به پردا خت
هزین هی اکنت رلنح وهارائ همراقب تدرمان یتوس ط L.A. Careاستفاده کند .همچنین ممکن
اس ت PHIشما را با اشخاصی که مراقبت درمانی به شما می دهند یا با شخص تعیین شد ه
توس طشم ادر می انبگذاریم.
 L.A. Careباید  PHIشم ارا در هنگ امکنت رلنح وهب رآوریمق رراتو قوانی نحفظ
محرمانگی توسط  L.A. Careب ادول تآمریک ادر می انبگذارد.
تطالع اتشم ارا ب اگ روهه ایدیگ ریدر می انبگذاری مک هدر انج امک اربه
ممک ناس ا
م اکم کم یکنن د.ول یاینک اررا تنه ادر صورت یانج امخواهی مداد ک هآن گ روهه اب هطور
کتبی موافقت کنند که محرمانگی اطالعات شما را حفظ کنند.
ممکن است  PHIشم ارا ب هدالی لبهداش تعموم یزی رارائ هکنیم:
•
•
•
•
•
•

جلوگیری ویا کنترل بیماری ،مصدومیت ویا معلولیت
زارشول دو مرگ
ت
گ
یوجه یدر قب الکودکان
اری با ت
ی
زارشدرفت
ب
گ
والتهداشتی
ب
وط هداروه او سای رمحص
گ زارشمشک التمرب ب
وردراخ وانمحصوالت
ی هعم ومدر م ف
اط العرسان ب
اریاشد
ب
تیم
ال اسرای ب
ی هشخص یک هممک ناس تدر مع رضخط رابت ی
اط العرسان ب

همچنین ممکن است در صورتیکه احساس کنیم شما قربانی بدرفتاری ،بی توجهی ویا خشو نت
ی ودهای بد همقام اتمربوط هخب ردهی م.اینک اررا تنه ادر صورت یانج امم یدهی مک هشما
خانگ ب
اظانون یالزم باشد.
موافق تکنی ید ااز لح ق
ده رایممیزی،
انظ ارتکنن ب
یوان د PHIرا ب هسازم ن
قان ونم ت
 L.A. Careبرطب ق
ات رایکنت رلسیست ممراقبت
ی اقدام اتانضباط یارائ هکن د.دول تاز ای انقدام ب
بازرس ی
اری قاوانی نحقو قمدن یاستف ادهم یکند.
ب
ی،رنام هه ایدولت یو کنت رلسازگ
بهداشت ب
رهانون یدرگی رهستی د،ممک ناس ت PHIشم ارا در
ی امشاج ق
اگ ردر ی کدع ویدادگاه ی
پاس بخ هحک مدادگ اهارائ هکنی م.همچنی نممک ناس ت PHIشم ارا در پاس بخ یه کاحضاریه،
ط همقدم اتمحاکم ه،وی اروال قانون یدیگ تروس طشخ صدیگ ردرگی ردر
درخواس تمربو ب
رهانون یارائ هکنی م.م ااینک اررا تنه ادر صورت یانج امخواهی مداد ک هشخ صدرخواست
مشاج ق
ردهاش ید اشخص یک به رایPHI
ت الشک ب
ی هشم ادر م وردای ندرخواس ت
ده رایآگاه ب
کن ن ب
ردهاشد.
ی رایمحافظ تاز ای انطالع اترا ک ب
شم ادرخواس تم یکن تد الشمنطق ب
رایان وندر م واردزی رارائ هکنیم:
ق
ممکن است  PHIرا در ص ورتدرخواس تمأموری ناج
ب احک ماحضار
• در پاس بخ هحک مدادگ اه،احضاری ه،حک مجل ی
ص راری،شاه دموث ردر اثب اتدع ویوی اشخ صگمشده
ردن کمظن ون،شخ ف
ی
رایی داک
• ب پ
• در مورد قربانی جرم هنگامیکه نتوانیم موافقت شخص را جلب کنیم
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• در مورد فوت هنگامیکه فکر می کنیم به واسطه رفتار مجرمانه پیش آمده باشد
• در م وردرفت ارمجرمان هدر برنام هدرمان یما.
ممکن است  PHIرا ب رایشناسای یشخ صمتوف ی
ارزشک
ی پای داک ردندلی فل وتدر اختی پ
قانونی یا مسئولین کالبدشکافی قرار دهیم .ممکن است  PHIرا در اختی ارمدی رانمراک زکف نو دفن
ق راردهی تم باتوانن دک ارخ ودرا انج امدهند.
ی راردهی مک بها
دناشی د،ممک ناس ت PHIشم ارا در اختی ارگ روههای ق
ای ب
اگ راهداگ راعض ب
ت دنسروک اردارند.
اه دایاعض او باف ب
ایهداشت یاستف ادهو ارائ هکنیم.
رایژوه شه ب
در برخ یم وارد،ممک ناس ت PHIشم ارا ب پ
ی کروال تصوی بوی ژهرا پش تس رم یگذارند.
ایژوهش ی
کلی په روژهه پ
ممک ناس تاز  PHIجهت جلوگیری از یک تهدید جدی به بهداشت و ایمنی یک شخص و یا
عم ومم ردماستف ادهک ردهوی اآن راارائ هکنی م.ای ناطالع اترا تنه با هشخص یارائ هم یکنی مکه
بتوان بد هجلوگی ریاز تهدی دکم ککن د.همچنی نممک ناس تاز اطالع اتالزم ب رایمقام اتاجرای
قان وناستف ادهک ردهوی اآن راارائ هکنی تم یا کمج رمرا دستگی رکنند.
شرار
اگر عضو نیروهای نظامی باشید ،ممکن است  PHIشم ارا در اختی ارمقام اتارت ق
دهیم .همچنین ممکن است اطالعات مربوط به پرسنل نظامی خارجی را در اختیار مقامات نظا می
ی راردهیم.
خارج ق
درال راردهی م.این
ق
ات
ممکن است  PHIرا ب رایمنظ وراتامنی تمل یدر اختی ارمقام ف
ک اانج تامحقیق اتاز آن
اص ارهب رانممال ی
ی
ات رایمحافظ تاز رئی سجمه ور،سای راشخ
مقام ب
استف ادهخواهن دکرد.
ی هکار
ارترداخت ب
پ
رایی رویاز قوانی پنوش شخس
پ
ممکن است  PHIرا ب
دان اسای قروانی نارائ هکنیم.
من ی

 . VIIچه هنگام به اجازه کتبی نیاز است
اگ برخواهی ماز  PHIشما به هر منظوری که در اینجا ذکر نشده استفاده کنیم ،بایستی موا فقت
روشه
ب
ی فا
رایازاریاب ی
اده ادر می انگذاشت ن PHIب ب
م .رایمث ال،استف ی
کتب یشم ارا کس بکنی ب
یی بزه
اده ادر می انگذاشت ینادداش ته ایروان درمان ن
موافق تکتب یشم نای ازدارد .ب رایاستف ی
سگیرید.
را ب
ان هط ورکتب یآن پ
یوانی ددر هرزم ب
موافق تشم نای ازداری م.اگ رموافق تکنی د،م ت
 .VIIIحقوق محرمانگی شما چیستند؟
شم اح قداری داز م ابخواهی دک هاز  PHIشم ااستف ادهنکنی می اآنه ارا در می اننگذاریم.
فرم یرا ب رایپ رک ردنب رایشم اارس الخواهی مک ردت اخواست هخ ودرا ب هم ابگویی د.یا
م یتوانی مف رمرا ب رایشم اپ رکنی م.ممک ناس تنتوانی مب ادرخواس تشم اموافق تکنی م.اگر
نتوانی مب ادرخواس تشم اموافق تکنی م،ب هشم ااط العخواهی مداد.
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شم اح قداری داز م ابخواهی دک هفق طب هط ورکتب یوی اب هی کنشان یمتف اوت،صندوق
پست یوی اتوس طتلف نب اشم اتم اسبگیری م .فرم یرا ب رایپ رک ردنب رایشم اارسال
خواهی مک ردت اخواست هخ ودرا ب هم ابگویی د.ی ام یتوانی مف رمرا ب رایشم اپ رکنی م.م ابا
درخواس ته ایمنطق یموافق تخواهی مکرد.
شم اح قداری دک ه PHIخ ودرا مشاه دهو نسخ های از آن رادریاف تکنی د.فرم یرا برای
پ رک ردنب رایشم اارس الخواهی مک ردت اخواست هخ ودرا ب هم ابگویی د.ی ام یتوانی مف رمرا
ب رایشم اپ رکنی م.ممک ناس تالزم باش دک ههزین هه ایتهی هکپ یو ارس الرا بپردازی د.ما
ب رطب ققان ونح قداری مک هجل ویمشاه دهبرخ یبخ شه ایپرون دهه ایشم ارا بگیریم.
شم اح قداری ددرخواس تکنی دک هپرون دههایت اندر ص ورتوج وداشتباه اتتغیی رکنند.
فرم یرا ب رایپ رک ردنب رایشم اارس الخواهی مک ردت اتغییرات یک هم یخواهی درا ب هما
بگویی د.ی ام یتوانی مف رمرا ب رایشم اپ رکنی م.م ادر صورتیک هبتوانی متغیی راترا اعمال
کنی مب هشم ااط العخواهی مداد .اگ رنتوانی متغیی راترا اعم الکنی م،ب رایشم انام های
را با ذکر دالیل ارسال می کنیم .شما می توانید در صورتیکه با تصمیم ما مخالف با شید
درخواس تکنی دک هتجدیدنظ رکنی م .همچنی نم یتوانی ادظهاری های را ب اذک ردالی لب رایما
ارس الکنی د.م ااظهاری هشم ارا ب ههم راهپرون دههایت اننگ هخواهی مداشت.
شم اح قداری دفهرست یاز مواقع یک ه PHIشما را در میان گذاشتیم دریافت کنید که
شام لم واردزی رم یشود:
•

با چه کسی این اطالعات را در میان گذاشتیم

• چه موقع آنرا در میان گذاشتیم
• به چه دالیلی
• چه اطالعاتی در میان گذاشته شد
این فهرست شامل شش سال گذشته خواهد بود مگر اینکه یک چارچوب زمانی کوتاه تری
را در نظر داشته باشید .این فهرست شامل اطالعات واگذاری شده قبل از  14آوریل 2003
نخواهد بود .این فهرست شامل مواردی نخواهد بود که اطالعات را با شما  ،با اجازه شما ویا
برای مداوا ،پرداخت هزینه ویا کارکردهای برنامه بهداشتی در میان گذاشتیم.
نطالعی هرا درخواس تکنی د.م یتوانی داین
شم اح قداری دک هی کنسخ هکاغ ذیای ا
اطالعی هرا در وب سایت L.A. Careبه نشانی  lacare.org.پیدا کنید .یا می توانید با
بخ شخدم اتاعض ایم اب هشماره  (888) 839-9909تماس بگیرید

 .IXچگونه می توانید برای استفاده از حقوق خود با ما تماس بگیرید؟
ً
اگر می خواهید از حقوقی که در این اطالعیه توصیف شده استفاده نمایید ،لطفا با نشانی
زیر تماس گرفته یا تلفن کنید:
5

L.A. Care Member Services
West 7th Street, 10th Floor 1055
Los Angeles, CA 90017
1-888-839-9909:تلفن
TTY/TDD: 711
PrivacyOfficer@lacare.org :ایمیل

 شکایات.X
. حق دارید شکایت کنید، شما محافظت نکردهPHI  ازL.A. Careاگر تصور می کنید
:می توانید شکایت را توسط تماس با ما به نشانی زیر تسلیم کنید
L.A. Care Member Services
West 7th Street, 10th Floor 1055
Los Angeles, CA 90017
1-888-839-9909 :تلفن
TTY/TDD: 711
PrivacyOfficer@lacare.org :ایمیل
همچنین می توانید با نشانی زیر تماس بگیری
U.S. Department of Health and Human Services:
Office for Civil Rights
Attention: Regional Manager
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
نفلت: 1-800-368-1019
ربامن: 1-415-437-8329
TTY/ TDD: 1-800-537-7697
:Medi-Cal تنها اعضای
California Department of Health Care Services
Office of HIPAA Compliance
Privacy Officer
Capitol Avenue, MS0010 1501
P.O. Box 997413
Sacramento, CA 95899-7413
: نفلت1-916-445-4646
: نفلت1-866-866-0602
: لیمیا یناشنprivacyofficer@dhcs.ca.gov
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 .XIاز حقوق خود بدون اینکه هراسی داشته باشید استفاده کنید
 L.A. Careنمی تواند شما را در صورتیکه شکایتی تسلیم کنید ویا از حقوق حفظ
محرمانگ یک هدر ای ناطالعی هذک رش دهان داستف ادهکنی داز مزای ایمراقب تدرمان یمح رومکند
وی اک اریکن دک به هشم اآسیب یوارد شود.
 .XIIتاریخ اجراء
یاشن د.این
سیاست های محرمانگی  L.A. Careاز تاری خ 14آوری ل 2003قاب لاج رام ب
یاشد.
 1سپتامبر  2015قاب لاج راءم ب
اطالعیه اصالح شده و از

 .XIIIسواالت
د،طفاً ب ام باه
اتیشت ریکس بکنی ل
اگ ردر م وردای انطالعی هسؤال یداری دو مایلی ادطالع ب
:
این نشانی تماس گرفته یا تلفن کنید
L.A. Care Privacy Officer
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
تلفن1-888-839-9909 :
TTY/TDD: 711
: PrivacyOfficer@lacare.orgلیمیا

 .XIVآیا به این اطالعیه به زبانیا فرمت متفاوتی نیاز دارید؟
برای دریافت این اطالعیه به زبان های دیگر (عربی ،ارمنی ،چینی ،فارسی ،خمر،
کره ای ،روسی ،اسپانیایی ،تاگالوگ یا ویتنامی) ،چاپ درشت ،صوتی یا فرمت دیگر (در
صورت درخواست) می توانید در  24ساعت شبانه روز و  7روز هفته شامل تعطیالت
 L.A. Careبه شماره  1-888-839-9909تماس بگیرید.
رسمی با بخش خدمات اعضای
کارب0ران TTY/TDDباید با شماره 711تماس بگیرند.
شما همچنین می توانید با نشانی زیر مکاتبه کنید:
L.A. Care Privacy Officer
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
: PrivacyOfficer@lacare.orgلیمیا
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